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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local 

al Municipiului Alexandria pe anul 2021 

 

Prin referatul de aprobare nr. 15109 din 18.06.2021 Primarul Municipiului Alexandria, 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului 

Alexandria pe anul 2021. 

 

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.”  

La rectificarea bugetului s-au avut în vedere urmatoarele prevederi din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și anume: 

- art. 29 „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând 

domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor 

locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după 

încasarea lor”, 

- art. 34, alin. (2) „Din bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, precum şi prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bugete se 

pot aloca, pe bază de contract de finanţare, resurse financiare către bugetele locale pentru 

finanţarea integrală sau parţială a unor proiecte de dezvoltare sau sociale de interes naţional, 

judeţean ori local.”,  

- art. 36 Fondul de rezervă bugetară „se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de 

credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar”. 

 

Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la 

partea de cheltuieli cu suma de 640,20 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.  

Veniturile totale ale bugetul local se majorează astfel: 

- 225,00 mii lei la „Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol”, 

- 15,87 mii lei la „Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului”, 

- 55,11 mii lei la  „Venituri din vînzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al 

unităților administrativ-teritoriale”, 

- 467,70 mii lei la „Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții”, 

- -123,48 mii lei la „Sume  primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară”. 

Cheltuielile de funcţionare se dimnuiaza cu suma de -294,73 mii lei dupa cum urmează: 

- Titlul II Bunuri si servicii, la Capitolul 65 Învațământ se majorează cu suma de 19,34 mii lei  

reprezentand reparații pentru sistemul de detecție incendiu și mentenanță pentru iluminatul de 



siguranță la Liceul Tehnologic nr. 1, obiecte de inventar (sonerii) colegiul Național „Al. I. Cuza” și 

pentru marcaje suprafată la terenul de sport acoperit la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, la 

Capitolul 70 Servicii și dezvoltare publică se diminuează cu suma de 123,48 mii lei reprezentând 

lucrări de înregistrare sistematică în cadrul Programul național de cadastru și carte funciară si la 

Capitolul 84 Transporturi se diminuează cu suma de 150,14 mii lei. 

- Titlul V Fondul de rezerva bugetara se diminuează cu suma de -520,00 mii lei pentru 

finanțarea unor cheltuieli neprevăzute, 

- Titlul VI Transferuri interne între unități ale administrației publice se majorează cu suma de 

520,00 mii lei pentru suplimentarea bugetului la Clubul Sportiv Municipal Alexandria, 

- Titlul IX Asistenta sociala la Capitolul 65 Învațământ se majoreaza cu suma de 4,48 mii lei, 

suma necesara pentru sprijin educaţional pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă la Grădinița nr. 4 si Liceul teoretic „Al. Ghica”. 

- Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent cu suma de -45,35 

mii lei (cu semnul -), la Capitolul 68 Asigurări și asistență socială. 

 

Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 934,93 mii lei astfel: 

- Titlul XII Active nefinanciare se majorează cu suma de 834,93 mii lei conform Notei de 

fundamentare nr. 15111/2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare 

Internă și anexelor nr. 4, 5 și 6 la prezentul proiect de hotarâre. 

- Titlul XIV Active financiare cu suma de 100,00 mii lei reprezentand majorare  capital social 

pentru SC A.S.C.E. SRL.   

        

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 523,00 mii 

lei, conform anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre 

 

Luând in considerare că cele prezentate sunt legale, iar aceste modificări s-au făcut în 

conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare și că echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem 

spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria.       
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